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การวิจัยเชิงทดลอง
Experimental Research
บทนํา

การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เปนกระบวนการคนหาความจริง ทฤษฎี
หลักการ เทคโนโลยี หรือองคความรูใหม ๆ โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรที่มุงเนนการศึกษา
ความเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่เกี่ยวของภายใตเงื่อนไขที่มีการควบคุมโดยกระบวนการวิจัย เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมหรือสถานการณดังกลาวนั้นวาเปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือไม โดยวิธีการ
เปรียบเทียบความแตกตางของตัวแปรที่เปลี่ยนไป ที่เกิดขึ้นในสภาพปกติ กับพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
ในสภาพทีถ่ ูกควบคุม เพื่อสรุปผลความจริงที่คน พบ ซึง่ สามารถนําไปใชอธิบายพฤติกรรมตาง ๆ
ในเชิงเหตุผลไดอยางชัดเจน การวิจัยเชิงทดลองจึงเปนการศึกษาวิจัยจากสาเหตุไปหาผล เพื่อ
ศึกษาวาตัวแปรที่เกี่ยวของนั้นเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดผลเชนนั้นจริงหรือไม กลาวโดยสรุปไดวา
การวิจัยเชิงทดลองเปนการวิจัยเพื่อหาความสัมพันธเชิงเหตุผลของปรากฏการณตาง ๆ ซึ่งไดรับ
การยอมรับวาเปนการวิจัยที่ใหผลความเชื่อถือดีที่สุด โดยเฉพาะการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
เนื่องจากการวิจัยเชิงทดลองถือวามีบทบาทอยางมากในการพัฒนาและสรางสรรค
องคความรูใหม ๆ เพื่อนําไปสูการพัฒนาเพื่อเอื้อประโยชนตอการประกอบภารกิจและการดํารง
ชีวิตของมนุษยในสังคมปจจุบัน
นวัตกรรมใหม ๆ ที่มนุษยไดคดิ คนและพัฒนาขึ้น เพื่อใชในการประกอบอาชีพหรือใชในการ
ดํารงชีวิตประจําวันในสมัยปจจุบัน ลวนเกิดจากการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรที่อาศัยกระบวนการ
ทดลองที่เปนระบบและสามารถพิสูจนไดในเชิงเหตุผล ไมวาจะเปนการคนพบทางการแพทย ที่
ตองอาศัยกระบวนการวิจัยเชิงทดลองอยางตอเนื่องในระยะเวลานาน
เพื่อพัฒนาวัคซีนใหม ๆ
ที่หยุดยั้งการแพรระบาดของเชื้อโรคสมัยใหมทไี่ มเคยปรากฏในตําราทางการแพทยมากอน หรือ
การคนควาเทคโนโลยีทางการทหาร เพื่อพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณสมัยใหมในการใชเพื่อสันติภาพ
ของการอยูรวมกันของมนุษยโลก รวมทัง้ การคนพบทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสมัยใหม ที่
สงผลใหมนุษยทุกคนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีข้นึ ลวนเกิดจากการวิจัยเชิงทดลองทัง้ สิน้

สาระสําคัญของการวิจัยเชิงทดลอง

สาระสําคัญของการวิจัยเชิงทดลอง มีดงั นี้
1. วัตถุประสงคของการวิจัยเชิงทดลอง
วัตถุประสงคทั่วไปของการวิจัยเชิงทดลอง มีดงั นี้
1.1 เพื่อคนหาขอเท็จจริงของสาเหตุทที่ ําใหเกิดผลหรือพฤติกรรมตาง ๆ
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1.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสาเหตุและผลของตัวแปรหรือเหตุการณตาง ๆ
1.3 เพื่อนําผลการวิจัยไปประยุกตสรางสรรคทฤษฎี หลัก กฎ เทคโนโลยี องคความรู
หรือเทคนิคใหม ๆ
1.4 เพื่อวิเคราะหหรือคนหาขอบกพรองของระบบ เพื่อนําขอมูลไปพิจารณาปรับปรุง
แกไขระบบใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.5 เพื่อนําผลการทดลองไปใช (Available on : www.watpon.com)
2. องคประกอบของการวิจัยเชิงทดลอง
ในการวิจัยเชิงทดลองโดยสวนใหญจะประกอบดวยกลุมตัวอยาง 2 ประเภท ไดแก
2.1 กลุมทดลอง (Experimental Group) ใชตัวยอวา E หมายถึง กลุมตัวอยางที่ไดรับ
การทดลอง (Treatment) ในการกระทําตามแบบแผนการทดลอง (Experimental Design) ที่
กําหนดไวลวงหนา
2.2 กลุมควบคุม (Control Group) ใชตัวยอวา C หมายถึง กลุมตัวอยางที่มีลักษณะ
เหมือนกลุมทดลองทั้งจํานวนและคุณสมบัติทั่ว ๆ ไป แตไมไดรับการทดลอง ถูกปลอยใหเปนไป
ตามสภาพแวดลอมปกติที่เปนอยูเดิม เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบพฤติกรรมตาง ๆ กับกลุม
ทดลองทีถ่ ูกกระทํา
3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัยเชิงทดลอง
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยเชิงทดลอง ประกอบดวยตัวแปร 4 ชนิดดังนี้
3.1 ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน (Independent Variable) หมายถึง ตัวแปรที่คาดวา
เปนตนเหตุหรือสาเหตุที่สง ผลใหตัวแปรอื่น ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลง บางครั้งจึงเรียกวา ตัวแปร
การทดลอง (Experimental Variable) ใชตัวยอวา X
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) หมายถึง ตัวแปรที่คาดวาจะเปนผลมาจาก
ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตนหรือเปนตัวแปรทีม่ ีการเปลี่ยนแปลง
อันเนื่องมาจากอิทธิพลหรือ
การกระทําของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน ใชตัวยอวา Y
3.3 ตัวแปรเชื่อมโยง (Intervening Variable) เรียกอีกอยางหนึ่งวา ตัวแปรสอดแทรก
หรือตัวแปรภายใน หมายถึง ตัวแปรที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมใด ๆ ในระหวางดําเนินการทดลองทีม่ ี
ผลตอพฤติกรรมที่แสดงออกมา ซึง่ ในการวิจัยจะควบคุมตัวแปรชนิดนีไ้ ดยาก สวนใหญเกิดขึ้น
จากภายในบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ไดแก ความวิตกกังวล ความทะเยอทะยาน การปรับตัว
การจูงใจ และความใสใจ เปนตน
3.4 ตัวแปรแทรกซอน หรือตัวแปรภายนอก (Extraneous Variable) หมายถึง ตัวแปร
ที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการดําเนินการทดลองที่อาจมีอทิ ธิพลตอการทดลอง
โดยทีผ่ ูวิจัยไม
ตองการใหเกิดขึ้นหรือไมตองการทราบ อยางไรก็ตามผูว ิจัยสามารถกําหนดวิธีการควบคุมตัวแปร
ชนิดนี้ไดเชนกัน จึงเรียกอีกอยางหนึ่งวา ตัวแปรควบคุม (Control Variable) ตัวแปรแทรกซอน
อาจเกิดขึ้นไดจากสิ่งตาง ๆ ดังนี้
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3.4.1 เกิดจากกลุมตัวอยางหรือกลุมประชากรทีใ่ ชในการทดลอง ทําใหเกิดตัวแปร
แทรกซอนไดมากมาย เชน เพศ อายุ ความรูพื้นฐาน ระดับการศึกษา อาชีพ เชื้อชาติ บุคลิกภาพ
สติปญ
 ญา สภาพครอบครัว และเจตคติ เปนตน
3.4.2 เกิดจากวิธีดําเนินการทดลองเก็บขอมูล
วิธีดําเนินการทดลองและการ
ทดสอบตัวแปรตาง ๆ อาจมีตัวแปรแทรกซอนเกิดขึ้นได เชน คุณภาพของเครื่องมือที่ใช เวลาที่
เก็บขอมูล สภาพแวดลอม การควบคุมคุณภาพ ลักษณะและวิธีการเก็บขอมูล เปนตน
3.4.3 เกิดจากแหลงภายนอก สภาพแวดลอมภายนอกก็มีสวนทําใหเกิดตัวแปร
แทรกซอนในการวิจัยเชิงทดลองไดเชนกัน เชน ความรอน แสง เสียง สถานที่ บรรยากาศ และ
สภาพแวดลอม เปนตน ตัวแปรแทรกซอนจากแหลงภายนอกนี้สามารถควบคุมไดงายกวาตัวแปร
แทรกซอนที่เกิดจากสภาพอื่น ๆ
4. สถานทีใ่ นการทดลอง
สถานทีใ่ นการทดลอง ไดแก หองประลอง (Laboratory) หรือสถานที่จริง โดยทั่วไป
การดําเนินการทดลอง มักกระทําในหองประลองหรือหองทดลองที่มีการเตรียมการและควบคุม
สภาพแวดลอมไวอยางเหมาะสม เพื่อควบคุมไมใหเกิดตัวแปรแทรกซอนขึ้น ตลอดจนมีความ
สะดวกในการเก็บขอมูล สามารถบันทึกพฤติกรรมตาง ๆ ของกลุมตัวอยางขณะดําเนินการทดลอง
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันนี้การวิจัยเชิงทดลองในสถานที่จริงกําลังมีบทบาทและไดรับความนิยม
มากขึ้น เรียกวา การวิจัยเชิงทดลองภาคสนาม (Field Experiment Research) โดยที่ผูวิจัยได
เขาไปสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุมทดลองในสถานทีจ่ ริง แทนทีจ่ ะนํากลุมทดลองไป
เก็บขอมูลในหองประลอง ทําใหไดบรรยากาศของการทดลองที่แทจริง (ปาริชาต. 2546 : 184)
5. ประโยชนของการวิจัยเชิงทดลอง
ประโยชนของการวิจัยเชิงทดลอง มีดังนี้
5.1 ทําใหทราบถึงองคประกอบ ที่เปนสาเหตุที่แทจริงของปรากฏการณหรือพฤติกรรม
ตาง ๆ ไดอยางชัดเจน
5.2 เปนการวิจัยที่เหมาะสําหรับสาขาวิชาที่เปนศาสตรบริสุทธิ์ (Pure Science) เชน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร เปนตน
5.3 ผลจากการวิจัยเชิงทดลอง สามารถนํามาชวยพัฒนาการศึกษาใหดียิ่งขึ้น ทําให
ผูวิจัยมีความรูกวางขวางและแตกฉานขึ้นในสาขาที่ทําการวิจัย นอกจากนี้ยังทําใหทราบจุดออน
ของการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
5.4 เปนพื้นฐานของการศึกษาและวิจัยในระดับลึก เพื่อมุงพัฒนาและสรางสรรคทฤษฎี
องคความรู และเทคโนโลยีใหม ๆ ทีท่ ันตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก โดยเฉพาะทางดาน
เทคโนโลยีในสาขาที่ทันสมัย เชน นาโนเทคโนโลยี (Nano Technology) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร เปนตน
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การดําเนินการวิจัยเชิงทดลอง

การวิจัยเชิงทดลอง มีเปาหมายเพื่อการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตนที่มีตอ
ตัวแปรตาม การดําเนินการวิจัยจึงตองพิสจู นประเด็นตาง ๆ ที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก
1. เพื่อพิสูจนวาตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตนเกิดขึ้นกอนตัวแปรตาม ถาไมสามารถพิสจู น
ไดวาตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตนเกิดกอนตัวแปรตาม ก็จะไมสามารถอางหรือสรุปไดวาตัวแปร
อิสระหรือตัวแปรตน เปนสาเหตุที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม (เนื่องจากตัวแปร
ตาม จะไมมีอิทธิพลใด ๆ ตอตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน)
2. เพื่อพิสูจนวา
ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตนกับตัวแปรตาม มีความสัมพันธกันในเชิง
หลักการ ในกรณีทตี่ ัวแปรทั้งสองไมมีความสัมพันธกัน ก็จะไมสามารถพิสูจนไดวาตัวแปรใดเปน
เหตุและตัวแปรใดเปนผล
3. เพื่อพิสูจนวาการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม ตองเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน ไมใชเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอื่น ดังนั้น จึงตองควบคุม
ไมใหตัวแปรแทรกซอนหรือตัวแปรอื่น ๆ เขามามีอิทธิพลตอตัวแปรตาม (ปาริชาต. 2546 : 185)
ขอบกพรองที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการวิจัยเชิงทดลอง มีดังนี้
1. กลุมตัวอยางสงผลใหการวิจัยคลาดเคลื่อน เชน กลุมตัวอยางแตละกลุมมีคณ
ุ ลักษณะที่
แตกตางกันมาก เชน ความรูพื้นฐาน สติปญญา ประเพณี และวัฒนธรรม เปนตน
2. ขาดการควบคุมตัวแปรแทรกซอนที่รัดกุมและไดผล ผลการทดลองที่เกิดขึ้นจึงไมได
เปนผลมาจากการทดลองที่แทจริง
3. แบบแผนการทดลอง (Experimental Design) ที่เลือกใชในการดําเนินการทดลอง ขาด
ความเที่ยงตรงทัง้ ภายในและภายนอก (Internal and External Validity) เชน ไมสามารถตรวจ
สอบสมมติฐานไดครบทุกขอ กลุมตัวอยางไมเปนตัวแทนของประชากรที่แทจริง และเครื่องมือ
ขาดความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง เปนตน จึงสงผลใหขอมูลทีไ่ ดขาดความเชื่อมั่นและความ
เที่ยงตรง ทําใหผลการทดลองเกิดความคลาดเคลื่อน
4. เลือกใชสถิติไมสอดคลองกับขอมูล
5. การสรุปผลการทดลองขาดความเชื่อมั่น เนื่องจากการควบคุมและการวางแผนไมรัดกุม
(Available on : www.watpon.com)

การควบคุมตัวแปรแทรกซอนในการวิจัยเชิงทดลอง

ในการดําเนินการวิจัยเชิงทดลองโดยทั่วไปมักจะมีตัวแปรแทรกซอนเกิดขึ้นไดเสมอ ผูวิจัย
จะตองควบคุมตัวแปรตาง ๆ ไมใหมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม อันเนื่องมาจาก
ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตนที่กําลังศึกษาอยู เพื่อจะไดทราบวาตัวแปรตามเปนผลมาจากอิทธิพล
ของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตนอยางแทจริง
ไมไดเปนผลมาจากตัวแปรอื่น ๆ ทีไ่ มเกี่ยวของ
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ดังนั้น ในการวิจัยเชิงทดลองจึงจะตองพยายามควบคุมตัวแปรแทรกซอน เพื่อปองกันมิใหสงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม การควบคุมตัวแปรแทรกซอนนิยมใชหลักการควบคุมที่เรียกวา
Max-Min-Con Principle ดังตอไปนี้ (Available on : www.watpon.com)
1. เพิ่มความแปรปรวนที่เปนระบบใหมากทีส่ ุด (Maximized Systematic Variance) เปน
การควบคุมตัวแปรแทรกซอน
โดยการเพิ่มความแปรปรวนระหวางกลุมหรือความแปรปรวน
อันเนื่องมาจากการทดลองใหสงู สุด ทําไดโดยการกําหนดวิธีการทดลองใหกับกลุม ทดลองและกลุม
ควบคุมใหแตกตางและเปนอิสระซึง่ กันและกัน รวมทั้งควบคุมเวลาและสภาพแวดลอมของการ
ทดลองใหเหมาะสม เพื่อใหสามารถกระทํากับตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตนใหสงผลตอตัวแปรตาม
มากที่สุด
2. ลดความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน (Minimized Error Variance) เปนการ
ควบคุมตัวแปรแทรกซอน โดยทําใหคาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีคานอยที่สุดหรือ
เปนศูนย ซึ่งความคลาดเคลื่อน จําแนกออกได 2 ชนิด ไดแก
2.1 ความคลาดเคลื่อนแบบระบบ (Systematic Error) เปนความคลาดเคลื่อนที่มีผล
ตอกลุมตัวอยางทัง้ กลุมอยางเทาเทียมกัน เชน ความบกพรองของเครื่องมือวัด และการจับเวลา
ทดสอบผิดพลาด เปนตน ซึ่งผูวิจัยสามารถแกไขและควบคุมความคลาดเคลื่อนเหลานี้ได โดย
การดําเนินการพัฒนาและควบคุมเครื่องมือหรือสภาพการณตาง ๆ ใหดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.2 ความคลาดเคลื่อนแบบสุม (Random Error) เปนความคลาดเคลื่อนที่เกิดกับกลุม
ตัวอยางบางสวน ทําใหเกิดความไมเทากันของโอกาสในการเกิดขึน้ ของตัวแปรแทรกซอน เชน
ความเหนื่อย ความประมาท เลินเลอ การเดาคําตอบ ความสนใจ อารมณ และสุขภาพรางกาย
เปนตน ความคลาดเคลื่อนชนิดนี้สามารถแกไขโดยใชกฎการแจกแจงปกติ (Normal Distribution
Law) เพื่อคํานวณหาคาสถิติที่กระทํากับความคลาดเคลือ่ นชนิดนี้
3. ควบคุมตัวแปรแทรกซอนทีส่ งผลอยางมีระบบ (Control Extraneous Systematic
Variance) เปนการควบคุมหรือกําจัดตัวแปรอื่น ๆ ทีไ่ มเกี่ยวของกับการทดลองออกไป เพื่อให
ตัวแปรตามที่เกิดขึน้ เปนผลมาจากอิทธิพลของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตนเทานั้น มีวิธีการกระทํา
ดังนี้
3.1 การสุม (Randomization) เปนการสุมกลุมตัวอยางจากกลุมประชากรโดยใหมี
คุณสมบัติดานตาง ๆ เทาเทียมกัน และเพื่อใหกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคณ
ุ สมบัติไมแตกตาง
กัน จึงจะสามารถควบคุมตัวแปรแทรกซอนได ซึง่ วิธีนี้ถอื วาเปนวิธีที่ดีที่สุดในทางปฏิบัติ ตลอดจน
ยังชวยเพิ่มคาความเที่ยงตรงภายใน (Internal Validity) ของงานวิจัยอีกดวย โดยอาจใชเทคนิค
การสุมดังตอไปนี้
3.1.1 การนับหมายเลข ในกรณีทตี่ องการแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม ไดแก
กลุมทดลองและกลุมควบคุม เชน ผูวิจัยอาจใชวิธีการนับหมายเลข 1 และ 2 โดยผูท ี่ไดหมายเลข
1 เปนกลุมทดลอง สวนผูท ี่ไดหมายเลข 2 เปนกลุมควบคุม
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3.1.2 การจับฉลาก เชนเดียวกับการนับหมายเลขแตใชวิธีการจับฉลากหมายเลข
1 และ 2 แทน ซึง่ ไดผลเหมือนกัน แตทงั้ สองวิธีนี้จะตองมั่นใจวากลุมตัวอยางเปนตัวแทนของกลุม
ประชากรที่แทจริง โดยมีคณ
ุ สมบัติและลักษณะเฉพาะดานเทาเทียมกัน
3.2 การเพิ่มตัวแปร (Add to the Design) ในกรณีที่การควบคุมตัวแปรแทรกซอน
บางตัวทําไดยาก ก็ใหเอาตัวแปรนั้นเพิม่ เขาไปโดยถือวาเปนตัวแปรตนที่จะตองศึกษาดวย
3.3 การจับคู (Matching) เปนการใชกลุม ตัวอยาง 2 กลุมทีม่ ีคณ
ุ สมบัติเหมือนกัน คือ
ใหมีลักษณะของตัวแปรแทรกซอนในระดับที่เทาเทียมกัน การจับคูมี 2 แบบ ไดแก
3.3.1 จับกลุม (Matched Group) เปนการจัดใหทั้ง 2 กลุมมีคณ
ุ สมบัติเหมือนกัน
โดยไมคาํ นึงถึงวาสมาชิกในกลุมจะมีจํานวนเทากันหรือไม ซึ่งทําไดโดยการสุมกลุมตัวอยางแตละ
กลุมแลวนําทั้ง 2 กลุมหรือหลาย ๆ กลุมมาทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยและความแปรปรวน
ถาพบวาแตกตางกันก็ตองจัดกลุมใหมเพื่อไดกลุม ตัวอยางที่มีคา เฉลี่ยทีไ่ มแตกตางกัน ซึง่ ทําได
ยากในทางปฏิบัติ
3.3.2 จับคูรายบุคคล (Matched Subjects)
เปนการจัดใหบุคคลที่มีความ
เหมือนกันหรือเทาเทียมกันมาจับคูกนั แลวแยกออกเปนคนละกลุม ทําเชนนี้จนไดครบตามจํานวน
ที่ตองการ ก็จะไดกลุม ตัวอยาง 2 กลุมที่มีคณ
ุ สมบัติเหมือนกัน นํา 2 กลุมนี้มาทดสอบนัยสําคัญ
ทางสถิติเพื่อศึกษาความแตกตางของคาเฉลี่ย และความแปรปรวนเชนเดียวกับการจับกลุม
4. การใชสถิติ (Statistical Control)
เทคนิควิธีการทางสถิติทสี่ ามารถนํามาควบคุม
ตัวแปรแทรกซอนไดก็คอื การวิเคราะหความแปรปรวนรวม (Analysis of Covariance) จะสามารถ
ปรับคุณสมบัติที่แตกตางกันของกลุมตัวอยางได ทําใหผลที่ปรากฏเปนผลจากการทดลองเทานั้น
5. การตัดทิ้ง (Elimination) เปนการกําจัดตัวแปรที่คิดวามีสวนเกี่ยวของกับการทดลอง
ออกไป เชน ถาผูวิจัยคิดวาความสนใจเกี่ยวของกับการทดลองและจะไมเอามาเปนตัวแปรอิสระ
หรือตัวแปรตน จําเปนจะตองตัดตัวแปรนี้ออกไป วิธีการนี้ก็คือคัดเลือกกลุมตัวอยางที่มีความสนใจ
เหมือน ๆ กัน เปนตน

แบบแผนการทดลอง (Experimental Design)

แบบแผนการทดลอง (Experimental Design) หมายถึง รูปแบบ ขั้นตอน หรือกระบวนการ
ในการทดลอง เพื่อศึกษาผลอิทธิพลของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตนที่มตี อตัวแปรตามในการวิจัย
การวิจัยเชิงทดลองสวนใหญจงึ จะตองมีการกําหนดแบบแผนการทดลองไวกอน
เพื่อใชเปน
แนวทางในการออกแบบเครื่องมือ การแบงกลุมตัวอยาง การเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ซึง่
จะสงผลไปยังการคนหาคําตอบเพื่อทดสอบสมมติฐาน ตามประเด็นปญหาของการวิจัยที่กําหนดไว
แบบแผนการทดลองจึงมีประโยชนตอผูวิจัยโดยตรง เพื่อใชในการวางแผนการวิจัยใหดําเนินไป
ตามกระบวนการวิจัยอยางเปนระบบ ไมออกนอกกรอบแนวทาง และไดผลตรงตามวัตถุประสงค
ของการวิจัย
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แบบแผนการทดลองมีดวยกันหลายแบบ
การเลือกใชแบบแผนการทดลองจะขึ้นอยูกับ
ลักษณะของการเก็บขอมูล และกลุมตัวอยาง รวมทั้งความตองการของผูวิจัยเอง แบบแผนการ
ทดลองที่นยิ มใชในการวิจัยเชิงทดลองทั่ว ๆ ไป จําแนกออกเปน 4 กลุม ดังตอไปนี้ (Available on
: www.sytsma.com และ http://web.cortland.edu)
1. แบบแผนการทดลองขั้นตน (Pre-Experimental Design) ไดแก
1.1 One-Shot Case Study
1.2 One Group Pretest Posttest Design
1.3 Static Group Comparison
2. แบบแผนการทดลองจริง (True-Experimental Design) ไดแก
2.1 Posttest-Only Control Group Design
2.2 Pretest Posttest Control Group Design
2.3 Solomon Four Group Design
3. แบบแผนการทดลองกึง่ การทดลอง (Quasi-Experimental Design) ไดแก
3.1 Quasi-Equivalent Control Group Design
3.2 Time Series Design
3.3 Multiple Time Series Design
4. แบบแผนการทดลองอื่น ๆ ไดแก
4.1 One-Shot Repeated Measures Design
4.2 Randomized Groups Repeated Measures Design
4.3 Latin Square Design
สําหรับสัญลักษณที่ใช มีดังตอไปนี้
E หมายถึง กลุมทดลอง (Experimental Group)
C หมายถึง กลุมควบคุม (Control Group)
X หมายถึง การทดลองหรือการกระทํา (Treatment)
O1 หมายถึง การสังเกต (หรือการวัดผล) กอนการทดลอง (Pre-Observation)
O2 หมายถึง การสังเกต (หรือการวัดผล) หลังการทดลอง (Post-Observation)
R หมายถึง การสุม (Random)

แบบแผนการทดลองขั้นตน (Pre-Experimental Design)

แบบแผนการทดลองขั้นตน (Pre-Experimental Design) เปนแบบแผนขั้นพื้นฐานของการ
วิจัยเชิงทดลอง
เพื่อใชในการวางแผนการทดลองโดยมุงเนนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวแปรตาม อันเนื่องมาจากอิทธิพลของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน แบงออกเปน 3 แบบ ไดแก
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1. One-Shot Case Study
วิธีการทดลอง :
E X O2
แบบแผนการทดลองแบบ One-Shot Case Study
มุงเนนการวิจัยเชิงทดลองกับกลุม
ทดลองเพียงกลุมเดียวเทานั้น โดยดําเนินการทดลองแลวศึกษาผลที่เกิดขึน้ กับตัวแปรตามวาเกิด
การเปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไร ปญหาของแบบแผนการทดลองแบบนี้ก็คือ ไมมีกลุมควบคุมและ
ไมมีการทดสอบกอนการทดลอง ผลที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตามจึงคาดเดาไดยากวาเปนผลเกิดจาก
อิทธิพลใด ตัวอยางเชน ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเรียนผานเว็บชวยสอนวิชาการโปรแกรม ถา
ใชแบบแผนการทดลองแบบ One-Shot Case Study จะไมมีการทดสอบกอนบทเรียน แตมีการ
ทดสอบหลังบทเรียน ดังนัน้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เกิดจากการเรียนผานเว็บชวย
สอน (X) จึงสรุปไมไดแนนอนวาเกิดจากประสิทธิภาพของเว็บชวยสอนหรือเกิดจากผูเรียนที่เปน
กลุมทดลอง (E) ที่อาจจะมีความรูเรื่องการโปรแกรมมาเปนอยางดีแลวก็ได ทําใหเปนจุดออนของ
แบบแผนการทดลองแบบนี้ แตแบบแผนการทดลองนี้สามารถดําเนินการทดลองไดงาย มีขนั้ ตอน
ไมยุงยาก
ในการวิจัยเชิงทดลองทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยเฉพาะการพัฒนาระบบ
ใหม ๆ ที่ไมตองการกระบวนการทดลองที่ยงุ ยากและซับซอนมากนัก สามารถใชแบบแผนการ
ทดลองแบบนี้ได โดยนําระบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชกบั กลุมตัวอยางที่เปนกลุมทดลองเพียงกลุม
เดียวในระยะเวลาหนึง่ หลังจากนัน้ จึงทําการสังเกตผลหลังการทดลอง และรายงานผลการคนพบ
2. One Group Pretest Posttest Design
วิธีการทดลอง :
E O1 X O2
แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design มุงเนนการดําเนินการ
ทดลองกับกลุมทดลองเพียงกลุมเดียว แตดําเนินการสังเกต (Observation) ผูเขารวมการทดลอง
กอนและหลังการทดลอง (O1 และ O2)
หลังจากนั้นจึงนําผลที่ไดจากการวัดหรือการสังเกตไป
เปรียบเทียบกัน เพื่อทดสอบดูวาแตกตางกันหรือไม อยางไร ตัวอยางเชน ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียนผานเว็บชวยสอนวิชาการโปรแกรม ถาใชแบบแผนการทดลองแบบนี้ แสดงวามี
การสังเกตกอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนผานเว็บ (X) จํานวน 2 ครั้งดวยกัน ซึง่ ในกรณีนี้ O1
อาจเปนแบบทดสอบกอนบทเรียน (Pretest) และ O2 อาจเปนแบบทดสอบหลังบทเรียน (Posttest)
จึงสามารถนําคะแนนจากการสังเกตทั้ง 2 ครั้งไปเปรียบเทียบกัน ผลคะแนนที่เพิ่มขึน้ อาจจะสรุป
ไดวาเปนผลมาจากอิทธิพลของบทเรียนผานเว็บที่ทําการทดลอง
อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ก็อาจไมสามารถสรุปไดอยางเต็มที่วาเปนผลมาจาก
การทดลองเพียงประการเดียว เนื่องจากอาจมีปจจัยอื่น ๆ แทรกเขามาดวยก็ได เชน ประสบการณ

การวิจัยเชิงทดลอง 147

ของกลุมทดลองที่มคี วามรูเพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีตัวแปรทางดานเวลามาเกี่ยวของดวย หรือกลุม
ทดลองอาจไดรับขอมูลจากแหลงอื่น ๆ ขณะทําการทดลองดวยก็ได เนื่องจากแบบแผนการทดลอง
แบบนี้กระทํากับกลุมตัวอยางเพียงกลุมเดียวเทานั้น ไมมีการเปรียบเทียบผลการทดลองกับกลุม
อื่น ๆ แตอยางใด ซึง่ อาจจะเปนขอดอยของแบบแผนการทดลองแบบนี้ แตถาเปรียบเทียบกับแบบ
แผนการทดลองแบบ One-Shot Case Study จะเห็นไดวา แบบแผนการทดลองแบบนีส้ ามารถ
กําจัดตัวแปรแทรกซอนไดดีกวา เนื่องจากมีการสังเกตทั้งกอนและหลังการทดลอง
3. Static Group Comparison
วิธีการทดลอง :
E X O2
C - O2
แบบแผนการทดลองแบบ Static Group Comparison เปนการแบงกลุมตัวอยางออกเปน
2 กลุม ไดแก กลุมทดลอง (E) และกลุมควบคุม (C) ทําการทดลองเฉพาะกลุมทดลองโดยไมมี
การวัดหรือสังเกตใด ๆ กอนการทดลอง สวนกลุมควบคุมไมไดถูกกระทําใด ๆ เพียงแตตองมีการ
ควบคุมตัวแปรแทรกซอนไมใหสงผลใด ๆ ตอตัวแปรตาม
หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองแลวจึง
ทําการวัดหรือสังเกต (O2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมทดลองกับกลุม ควบคุม
เพื่อสรุปผลอิทธิพลของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตนที่มตี อ ตัวแปรตาม
ขอจํากัดของแบบแผนการทดลองแบบนี้ก็คือ ไมมีการวัดหรือสังเกตใด ๆ กอนการทดลอง
เชนเดียวกันกับแบบแผนการทดลองแบบ One-Shot Case Study จึงสรุปผลของการเปลี่ยนแปลง
ไดยากวา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของตัวแปรตามนั้นเปนผลมาจากอิทธิพลของตัวแปรอิสระหรือ
ตัวแปรตนที่เกิดจากการกระทําในการทดลองหรือไม
แตก็มีขอดีกวาแบบแผนการทดลองแบบ
One-Shot Case Study โดยที่สามารถนําผลการทดลองของกลุมทดลองไปเปรียบเทียบกับกลุม
ควบคุมได ตัวอยางเชน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเรียนผานเว็บชวยสอน
วิชาการโปรแกรม ถาใชแบบแผนการทดลองแบบนี้ จะตองแบงผูเรียนออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุม
ทดลอง (E) ซึ่งเปนกลุมที่เรียนดวยเว็บชวยสอน และกลุมควบคุม (C) ซึ่งเปนกลุมที่เรียนดวยวิธี
ปกติ (เชน สอนโดยผูสอน)
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการทดลองจะมีการสังเกตผลการทดลองทั้ง
2 กลุม ในที่นี้หมายถึง การทดสอบหลังบทเรียน (O2) ซึ่งสามารถนําผลการทดสอบหลังบทเรียน
ของผูเรียนทัง้ 2 กลุมไปเปรียบเทียบกันได ผลการเปรียบเทียบการทดสอบหลังบทเรียนจะได
ขอสรุปถึงความแตกตางของเว็บชวยสอนวาใหผลแตกตางจากการเรียนดวยวิธีปกติหรือไม
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แบบแผนการทดลองจริง (True-Experimental Design)

แบบแผนการทดลองจริง (True-Experimental Design) มุงเนนการวิจัยเชิงทดลองแบบเต็ม
รูปแบบ กลาวคือ มีการสุมกลุมตัวอยางเพื่อใหเกิดการกระจายของกลุมทดลองและกลุมควบคุม ให
ครอบคลุมประชากรทัง้ หมด รวมทั้งมีการควบคุมตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน และมีการสรางกลุม
เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลอง แบงออกเปน 3 แบบไดแก
1. Posttest-Only Control Group Design
วิธีการทดลอง :
ER - X O2
CR - - O2
แบบแผนการทดลองแบบ Posttest-Only Control Group Design มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา
Random Group Design มีลักษณะคลายกับแบบแผนการทดลองแบบ One-Shot Case Study
แตเพิ่มกลุมควบคุมในการทดลองอีก 1 กลุม โดยทั้ง 2 กลุมเกิดจากการสุมจากกลุมประชากรที่มี
คุณลักษณะคลายกัน และมีจํานวนเทากัน ดําเนินการทดลองโดยใหกลุมทดลอง (ER) ไดรับการ
ทดลอง (X) สวนกลุมควบคุม (CR) ไมไดรับการกระทําใด ๆ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการทดลองจึง
ใหทงั้ 2 กลุมถูกวัด (O2) ดวยเครื่องมือวัด เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นระหวางกลุมทดลองกับ
กลุมควบคุม ซึ่งเปนการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นระหวางกลุม สวนผลที่เกิดขึ้นภายในกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม จะไมสามารถศึกษาในสวนนีไ้ ด เนื่องจากไมมีการวัดกอนการทดลอง (O1)
การสรุปผลการทดลอง ทําไดโดยการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมทดลองกับ
กลุมควบคุม โดยวัดผลจากอิทธิพลของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นของ
ตัวแปรตามของกลุมควบคุมกับกลุม ทดลองวาแตกตางกันหรือไม อยางไร แตปญหาสําคัญของ
แบบแผนการทดลองนี้ก็คือ การทีไ่ มมีการสังเกตหรือการวัดกอนการทดลอง (O1) เพื่อทดสอบ
ความแตกตางที่เกิดขึ้นกอนและหลังการทดลองของกลุมทดลองกับกลุมควบคุม ทําใหไมสามารถ
สรุปผลไดอยางชัดเจนถึงผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
อยางไรก็ตามแบบแผนการทดลอง
แบบนี้ก็สามารถนําผลของตัวแปรตามที่เกิดจากกลุมทดลองไปเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมได ซึง่
มีขอดีกวาแบบแผนการทดลองแบบ One-Shot Case Study ปญหาประการสําคัญของแบบแผน
การทดลองแบบนี้อยูที่การสุมกลุม ตัวอยางในขัน้ แรก ทีจ่ ะตองสรางความมัน่ ใจถึงการกระจายของ
กลุมตัวอยางทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
เพื่อใหผลการวิจัยสามารถพยากรณไปยัง
ประชากรที่แทจริงได
2. Pretest Posttest Control Group Design
วิธีการทดลอง :
ER O1 X O2
CR O1 - O2

การวิจัยเชิงทดลอง 149

แบบแผนการทดลองแบบ Pretest Posttest Control Group Design มุงเนนการทดลองกับ
กลุมตัวอยางที่เกิดจากการสุมจากกลุมประชากรจํานวน 2 กลุมดวยกัน ไดแก กลุม ทดลอง (ER)
และกลุมควบคุม (CR) โดยใหกลุมตัวอยางที่มีคณ
ุ ลักษณะเหมือนกันไดมโี อกาสไดเขารวมทัง้ 2
กลุมอยางเทาเทียมกัน
กอนเริม่ กระบวนการทดลองทั้ง 2 กลุมจะถูกวัดหรือสังเกตกอน (O1)
หลังจากนัน้ จึงเริ่มกระบวนการทดลอง โดยที่กลุม ทดลองจะถูกกระทํา (X) ในขณะที่กลุม ควบคุม
ไมไดถูกกระทําใด ๆ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทดลองแลว จึงใหทงั้ 2 กลุมถูกวัดอีกครั้งหนึง่
(O2) แลวนําผลการทดลองไปเปรียบเทียบกัน
ตามตัวอยางทีผ่ านมาแลว
การหาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเรียนผานเว็บชวยสอน
วิชาการโปรแกรม หากใชแบบแผนการทดลองแบบนี้ จะตองแบงกลุมตัวอยางโดยวิธีสุมออกเปน
2 กลุมจํานวนเทา ๆ กัน แลวใหทงั้ 2 กลุมทําแบบทดสอบกอนบทเรียนพรอม ๆ กัน หลังจากนั้น
จึงใหกลุมทดลองถูกกระทําโดยใหศึกษาบทเรียนผานเว็บชวยสอน ในขณะที่กลุม ควบคุมใหเรียน
ดวยวิธีปกติ
หลังจากจบบทเรียนซึง่ เปนการทดลองแลวจึงใหทั้ง 2 กลุม ทําแบบทดสอบหลัง
บทเรียน แลวนําผลคะแนนทัง้ 2 กลุมไปเปรียบเทียบกันเพื่อสรุปผลการทดลอง หากพบวากลุม
ทดลองมีความแตกตางจากกลุมควบคุม โดยกลุมทดลองมีคา เฉลี่ยของคะแนนสูงกวากลุมควบคุม
ก็อาจจะสามารถสรุปไดวา
ผลที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน
ที่กระทํากับกลุมทดลอง ซึง่ ไดแก เว็บชวยสอน นั่นเอง
แบบแผนการทดลองแบบนี้ เปนแบบแผนที่ไดรับความนิยมในการวิจัยเชิงทดลองมากอีก
แบบหนึ่ง เนื่องจากสามารถกําจัดตัวแปรแทรกซอนไดดีกวาแบบแผนการทดลองทีผ่ านมาแลว
สามารถเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นไดทั้งภายในกลุมและระหวางกลุม อีกทั้งยังสามารถประยุกตใชได
กับกลุมตัวอยางหลาย ๆ กลุม เพื่อเนนการศึกษาปจจัยตาง ๆ ทีม่ ีผลตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
ตัวอยางเชน
E1R O1 X1 O2
E2R O1 X2 O2
E3R O1 X3 O2
CR O1 - O2
โดยที่ X1 เปนการทดลองโดยกระทําแบบหนึง่ เชน เว็บชวยสอนแบบปกติ สวน X2 และ X3
อาจเปนการทดลองที่แตกตางออกไป แตอยูภายใตสภาพแวดลอมเหมือน ๆ กัน เชน เว็บชวย
สอนแบบมัลติมเี ดีย (X2) และเว็บชวยสอนแบบไฮเปอรมเี ดีย (X3) เปนตน หลังจากนั้นจึงนําผล
ไปเปรียบเทียบกันทั้ง 4 กลุม ทําใหไดกระบวนการวิจัยที่หลากหลายมากขึ้น สามารถทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยไดหลายประเด็น เพื่อเนนความสําคัญของการทดลองในลักษณะตาง ๆ
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3. Solomon Four Group Design
วิธีการทดลอง :
E1R O1 X1 O2
C1R O1 - O2
E2R - X1 O2
C2R - - O2
แบบแผนการทดลองแบบ Solomon Four Group Design เปนการทดลองทีผ่ นวกแบบ
แผนการทดลองแบบ Pretest Posttest Control Group Design กับ Posttest-Only Control
Group Design เขาดวยกัน โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 4 กลุมจํานวนเทา ๆ กัน ไดแก กลุม
ทดลองและกลุมควบคุมอยางละ 2 กลุม โดยใชวิธีการสุมเพื่อกระจายกลุมตัวอยางใหมีโอกาสได
เขารวมในกลุมตาง ๆ อยางเทาเทียมกัน และดําเนินการทดลองครั้งเดียวพรอม ๆ กันตามแบบ
แผนการทดลองที่แสดงไว เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาสามารถควบคุมตัวแปรแทรกซอนและปญหา
อื่น ๆ ไดทั้งหมด โดยมีเฉพาะกลุม ทดลอง 2 กลุมเทานัน้ ที่ไดรับการทดลอง สวนกลุมควบคุมอีก 2
กลุม ไมไดถูกกระทําใด ๆ หลังจากเสร็จสิน้ การดําเนินการทดลองแลว จึงทําการวัดหรือการสังเกต
ผลกอนสิ้นสุดกระบวนการ
แลวนําผลที่ไดไปเปรียบเทียบกันภายในกลุมหรือเปรียบเทียบกัน
ระหวางกลุมทั้ง 4 ตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว ตามแบบแผนการทดลองแบบนี้สามารถตัง้ สมมติฐานได
หลายขอ ทําใหไดประเด็นของการวิจัยทีห่ ลากหลายมากยิ่งขึ้น
ขอจํากัดของแบบแผนการทดลองแบบ Solomon Four Group Design ก็คือ จะตองเตรียม
กลุมตัวอยางที่มีคุณลักษณะเหมือนกันเปนจํานวนมาก และตองเกิดจากการสุมจากกลุมประชากร
ทําใหการวิจัยบางเรื่องไมสามารถหาจํานวนประชากรไดเพียงพอ
ตามตัวอยางทีผ่ านมาแลว
การหาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเรียนผานเว็บชวยสอน
วิชาการโปรแกรม หากใชแบบแผนการทดลองแบบนี้ จะตองแบงกลุมตัวอยางโดยวิธีสุมออกเปน
4 กลุมจํานวนเทา ๆ กัน เปนกลุม E1R, C1R, E2R, และ C2R การดําเนินการทดลอง ขั้นแรกให 2
กลุมแรก (E1R และ C1R) ทําแบบทดสอบกอนบทเรียนพรอม ๆ กัน สวน 2 กลุมหลัง (E2R และ
C2R) ไมไดดําเนินการใด ๆ หลังจากนั้นจึงใหกลุมที่ 1 (E1R) และกลุมที่ 3 (E2R) ซึ่งทั้ง 2 กลุม
เปนกลุมทดลองถูกจัดกระทําโดยใหศึกษาบทเรียนผานเว็บชวยสอน ในขณะที่กลุม ควบคุมอีก 2
กลุมไดแก กลุมที่ 2 (C1R) และกลุมที่ 3 (C2R) ใหเรียนดวยวิธีปกติ หลังจากจบบทเรียนซึ่งเปน
การทดลองแลว จึงใหทงั้ 4 กลุมทําแบบทดสอบหลังบทเรียนพรอมกัน แลวนําผลคะแนนทัง้ 4
กลุมไปเปรียบเทียบกันเพื่อสรุปผลการทดลอง ทําใหสามารถตัง้ สมมติฐานการทดลองไดหลาย
ประเด็น เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการใชเว็บชวยสอนในแงมุมตาง ๆ ตามความตองการ

การวิจัยเชิงทดลอง 151

แบบแผนการทดลองกึ่งการทดลอง (Quasi-Experimental Design)

แบบแผนการทดลองกึง่ การทดลอง (Quasi-Experimental Design)
เปนแบบแผนการ
ทดลองที่มงุ เนนการดําเนินการใด ๆ เพื่อควบคุมตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน กับ การสรางกลุม
ควบคุมเพื่อเปรียบเทียบผลการทดลอง โดยไมมีการสุมใหกลุมตัวอยางแตอยางใด แบงไดดังนี้
1. Quasi-Equivalent Control Group Design
วิธีการทดลอง :
E O1 X O2
C O1 - O2
แบบแผนการทดลองแบบ Quasi-Equivalent Control Group Design มีลักษณะคลายกับ
แบบแผนการทดลองแบบ Posttest-Only Control Group Design แตแบบแผนการทดลองแบบนี้
มุงเนนการวิจัยกึ่งทดลองโดยมีกลุมควบคุมอีก 1 กลุม ทีม่ ีจํานวนเทากัน เพื่อใชเปรียบเทียบผล
การทดลอง กอนเริ่มการทดลองจะมีการวัดหรือสังเกตกลุมตัวอยางทุกกลุม หลังจากนั้นจึงทําการ
กระทํากับกลุมทดลอง
สวนกลุมควบคุมไมไดถูกกระทําใด ๆ เชนเดียวกันกับแบบแผนการ
ทดลองแบบ Posttest-Only Control Group Design ภายหลังเสร็จสิน้ การกระทําแลวจึงทําการวัด
หรือสังเกตกลุม ตัวอยางทั้ง 2 กลุม แลวนําผลไปเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุม ถาหาก
พบความเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น ก็สามารถสรุปไดวาเปนผลมาจากตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน
ซึ่งก็คือผลจากการทดลองนั่นเอง
ขอจํากัดของแบบแผนการทดลองแบบนี้ก็คอื การที่ไมไดมีการสุมกลุมตัวอยางใหมโี อกาส
เทาเทียมกันในการเขารวมกลุมทดลองและกลุมควบคุมในชวงเริ่มตน ทําใหเกิดความแตกตางของ
กลุมตัวอยางที่อาจสงผลไปยังผลการทดลองได แตกตางจากแบบแผนการทดลองแบบ PosttestOnly Control Group Design ซึ่งประชากรทั้ง 2 กลุมเกิดจากการสุมมาจากประชากรกลุม เดียวกัน
ที่มีคุณลักษณะคลายคลึงกัน อยางไรก็ตามแบบแผนการทดลองแบบนี้จะกระทําไดงายกวา จึง
เหมาะสําหรับประชากรจํานวนนอย ๆ โดยไมสามารถคัดเลือกเปนกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมได
2. Time Series Design
วิธีการทดลอง :
E O10 O11 O12 X O20 O21 O22
แบบแผนการทดลองแบบ Time Series Design เปนการวิจัยกึ่งทดลองโดยเก็บขอมูลหลาย
ครั้งในชวงเวลาทีต่ างกันทั้งกอนและหลังการทดลอง
ทําใหทราบพัฒนาการของกลุมทดลองใน
ชวงเวลาที่ตางกัน
ตัวอยางเชน การศึกษาพัฒนาการเรื่องการเขียนโปรแกรมของผูเรียน ซึ่ง
กอนที่จะทําการทดลอง เริ่มตนดวยการวัดหรือสังเกตผูเรียนเปนระยะ ๆ คือ 6 เดือน (O10) 3
เดือน (O11) และ 3 วัน (O12) กอนการเขารับการฝกอบรมการเขียนโปรแกรม
ภายหลังจาก
เสร็จสิ้นการกระทํา (X) ซึ่งหมายถึงการฝกอบรม
ก็ทําการวัดหรือสังเกตผูเรียนเปนระยะ ๆ
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เชนเดียวกันกับกอนฝกอบรมอีก 3 ครั้งดวยกัน คือ 3 วัน (O20) 3 เดือน (O21) และ 6 เดือน (O22)
หลังจากนัน้ จึงนําขอมูลไปวิเคราะห
จะทําใหทราบพัฒนาการของกลุมทดลองวามีการ
เปลี่ยนแปลงอยางไร ซึง่ สอดคลองกับการวิจัยเชิงทดลองที่เนนการศึกษาในเชิงพัฒนาการ
ปญหาของแบบแผนการวิจัยแบบนี้ก็คือ
การเก็บขอมูลหลายครั้งอาจจะทําใหเกิดความ
ออนไหว (Sensitization) ของกลุมทดลอง ทําใหรตู ัววาผูวิจัยตองการวัดอะไร นอกจากนี้การทีไ่ ม
มีกลุมควบคุมเพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัย ทําใหขาดหลักฐานเพื่อยืนยันถึงความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นวาเกิดจากการกระทํา (X) เพียงประการเดียวเทานั้น รวมทั้งยังเกิดความเบื่อหนายในการ
วัดหรือสังเกตเปนจํานวนหลายครั้งทัง้ ระยะกอนและระยะหลังการทดลองอีกดวย แบบแผนการ
ทดลองแบบนี้นิยมใชในการทดลองทางการแพทย เชน การทดลองการใหยาขนานใหมแกผูปวย
โดยมีการเฝาติดตามอาการของผูปวยเปนระยะ ๆ กอนและหลังการใหยา เพื่อติดตามผลที่เกิดขึ้น
กับผูปวยวามีการเปลี่ยนแปลงอยางไรในระยะเดียวกัน ทั้งกอนและหลังกระบวนการรักษาโดยการ
ใหยา หลังจากนัน้ ก็จะสามารถสรุปผลการรักษาพยาบาลและอาการขางเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได
3. Multiple Time Series Design
วิธีการทดลอง :
E O10 O11 O12 X O20 O21 O22
C O10 O11 O12 - O20 O21 O22
แบบแผนการทดลองแบบ Multiple Time Series Design เปนการวิจัยกึ่งทดลองโดยเก็บ
ขอมูลหลายครั้งในชวงเวลาตางกันและมีกลุมควบคุม มีลักษณะใกลเคียงกับแบบแผนการทดลอง
แบบ Time Series Design เพียงแตเพิ่มกลุมควบคุมในกระบวนการทดลอง แตไมไดกระทําใด ๆ
กับกลุมควบคุม
โดยมีการวัดหรือสังเกตทั้งกลุม ทดลองและกลุมควบคุมเปนระยะ ๆ กอนการ
ทดลอง ภายหลังเสร็จสิ้นการทดลองแลวจึงมีการวัดหรือสังเกตเปนระยะ ๆ อีกครัง้ หนึ่ง แลวนําผล
การทดลองไปเปรียบเทียบกันทัง้ กอนและหลังการทดลอง รวมทัง้ การเปรียบเทียบระหวางกลุม
ทดลองกับกลุมควบคุม
ขอไดเปรียบของแบบแผนการทดลองแบบนี้ก็คือ
สามารถเปรียบเทียบความแตกตางที่
เกิดขึ้นไดระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม แมวากลุมตัวอยางไมไดเกิดจากการสุมก็ตาม ซึง่ ถา
หากพบความแตกตางระหวางกลุม ทดลองกับกลุมควบคุม ก็จะสามารถสรุปไดวาเปนผลมาจาก
การทดลอง จากตัวอยางเดิมที่ในกรณีของแบบแผนการทดลองแบบ Time Series Design ใน
การทดลองการรักษาพยาบาลผูปวย โดยการเฝาติดตามอาการของผูปวยเปนระยะ ๆ กอนและ
หลังการใหยา เพือ่ ติดตามผลที่เกิดขึ้นกับผูปวยวามีการเปลี่ยนแปลงอยางไรในระยะเดียวกัน ทัง้
กอนและหลังกระบวนการรักษาพยาบาล
ถาเปนแบบแผนการทดลองแบบนี้ก็แสดงวาจะมีการ
เปรียบเทียบกับกลุมควบคุมอีกกลุมหนึ่ง ซึง่ เปนผูปวยที่มีอาการเหมือนกัน และมีจํานวนเทากัน
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แตไมมีการใหยาใด ๆ โดยจะมีการเฝาติดตามผลการเปลี่ยนแปลงเปนระยะ ๆ เชนเดียวกันกับ
กลุมทดลองทีไ่ ดรับการรักษาพยาบาลโดยการใหยา หลังจากนั้นจึงนําผลไปสรุปเปรียบเทียบกัน

แบบแผนการทดลองอื่น ๆ

แบบแผนการทดลองอื่น ๆ ทีใ่ ชในการวิจัยเชิงทดลองทั่วไป ไดแก
1. One-Shot Repeated Measured Design
วิธีการทดลอง :
E X O2 X O2 X O2
แบบแผนการทดลองแบบ One-Shot Repeated Measured Design เปนแบบแผนการ
ทดลองที่ประยุกตมาจากแบบแผนการทดลอง One-Shot Case Study โดยการทดสอบซ้ํากับกลุม
ทดลองกลุมเดิมอีก 2 ครัง้ ภายใตสภาพแวดลอมที่เหมือนเดิม
โดยทําการวัดหรือสังเกตผล
ภายหลังจากการทดลองในแตละครัง้ แลวนําผลไปเปรียบเทียบกัน เพื่อศึกษาพัฒนาการของกลุม
ทดลอง พรอมทั้งศึกษาความเชื่อมั่นของการทดลอง ถาหากผลการวัดหรือการสังเกตผลหลังการ
ทดลองในครั้งหลังดีกวาครั้งแรก ๆ ก็อาจจะสรุปไดวา กลุมทดลองมีพัฒนาการที่กาวหนาขึ้น ซึง่
เปนผลมาจากการทดลองที่กระทําซ้ํา ๆ กันนั่นเอง
ปญหาของแบบแผนการทดลองแบบนี้ก็คอื
ไมมีกลุม ควบคุมเพื่อเปรียบเทียบผลจากการ
ทดลอง ทําใหไมสามารถสรุปลงไปไดอยางชัดเจนวา พัฒนาการที่กาวหนาขึ้นเปนผลมาจากการ
ทดลองเพียงประการเดียวหรือไม เนื่องจากกระบวนการทดลองมีถงึ 3 ขั้นตอน ในระหวางการ
ดําเนินการทดลอง กลุมทดลองอาจจะไดรับความรูจากแหลงขอมูลอื่น ๆ ดวยก็ได
แบบแผนการทดลองแบบนีส้ วนใหญจะพบมากในการวิจยั เชิงทดลองทางการแพทย เชน
การรักษาพยาบาล โดยการใหยาขนานเดิมซ้ํา ๆ แกผูปวยเปนระยะ ๆ หลายครัง้ แลววัดผลที่
เกิดขึ้นหลังการใหยาแตละครัง้ วามีการเปลี่ยนแปลงอยางไร เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับผูปวยวามี
อาการตอบสนองอยางไรตอปฏิกิริยาของยาขนานเดิมที่ใหซ้ํา ๆ กัน
2. Randomized Groups Repeated Measures Design
วิธีการทดลอง :
ER - X1 O2 X1 O2 X1 O2
CR - X2 O2 X2 O2 X2 O2
แบบแผนการทดลองแบบ Randomized Groups Repeated Measures Design ประยุกต
มาจากแบบแผนการทดลองแบบ One-Shot Repeated Measures Design
โดยดําเนินการ
ทดลองในลักษณะเดียวกันแตเพิ่มจํานวนกลุมควบคุมอีก 1 กลุมที่มีจํานวนเทากัน เพื่อใชในการ
เปรียบเทียบผลจากการทดลอง กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม ไดมาจากการสุมจากกลุมประชากรที่มี
คุณลักษณะเหมือนกัน ทําใหกลุมตัวอยางมีโอกาสเขารวมกลุมทั้ง 2 เทาเทียมกัน
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การสรุปผลการทดลอง
สามารถทําไดทงั้ การเปรียบเทียบภายในกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม และ การเปรียบเทียบระหวางกลุมตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว
พรอมทัง้ ยังสามารถศึกษา
พัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดดวย แตขอจํากัดของแบบแผนการทดลองแบบนี้ก็คือ
ใชเวลามากในการทดลองจนจบกระบวนการ
แบบแผนการทดลองแบบ Randomized Groups Repeated Measures Design สวนใหญ
จะพบมากในการวิจัยเชิงทดลองทางการแพทย เชนเดียวกับแบบแผนการทดลองแบบ One-Shot
Repeated Measures Design เชน การรักษาพยาบาลโดยการใหยาขนานเดิมซ้ํา ๆ แกผูปวย
หลายครั้ง แลววัดผลที่เกิดขึ้นหลังการใหยาแตละครั้งวามีการเปลี่ยนแปลงอยางไร เพื่อศึกษาผลที่
เกิดขึ้นกับผูปวยทั้งการเปรียบเทียบภายในกลุมทดลองดวยกัน และการเปรียบเทียบระหวางกลุม
ทดลองกับกลุมควบคุมทีไ่ ดรับการรักษาพยาบาลอีกวิธีหนึ่ง เชน การใหยาตางขนานกัน ซึง่ ทั้งสอง
กลุมเกิดจากการสุมมาจากผูปวยที่มีอาการของโรคเดียวกัน
3. Latin Square Design
วิธีการทดลอง :
E1R - X1 O2 X2 O2 X3 O2
E2R - X2 O2 X3 O2 X1 O2
E3R - X3 O2 X1 O2 X2 O2
ชื่อ Latin Square เปนลักษณะของตาราง n x n ที่ใชแทนเปนสัญลักษณใด ๆ เมื่อประยุกต
เปนแบบแผนการทดลองแบบ Latin Square Design
จึงเปนการวิจัยเชิงทดลองที่มงุ เนนการ
ทดลองหลาย ๆ อยางกับกลุมทดลอง โดยสลับการทดลองแตละกลุมใหไดรับการกระทํา (X1, X2
และ X3) จนครบทัง้ หมดในการดําเนินการทดลอง
โดยมีการวัดหรือสังเกตผลหลังการกระทํา
ทุกครั้ง เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน ที่กระทํา
กับกลุมทดลองที่เกิดจากการสุม
การสรุปผลการทดลองโดยใชแบบแผนการทดลองแบบ Latin Square สามารถเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดในแตละกลุมทดลอง พรอมทั้งยังสามารถศึกษาพัฒนาการที่เกิดขึ้น
จากการสลับการกระทํากับกลุมทดลอง
เพื่อศึกษาวาหากดําเนินการทดลองอยางใดอยางหนึง่
กอน-หลังจะใหผลหรือแสดงพฤติกรรมใด ๆ ออกมาบาง
แบบแผนการทดลองแบบนี้จงึ เหมาะ
สําหรับการวิจัยเชิงทดลองทางการแพทย เชน การรักษาพยาบาลโดยการใหยาหลาย ๆ ขนานแก
ผูปวยที่เกิดจากการสุมมาจากผูปวยที่มีอาการของโรคเดียวกัน โดยแบงออกเปนหลายกลุมแลวให
ยาตางขนานกันแตละกลุม แลวสังเกตผลทีเ่ กิดขึ้นทีละขัน้ ๆ วาผูปวยมีอาการอยางไร หลังจากนั้น
จึงสลับการใหยาแตละกลุม ๆ จนครบทุกกลุม เพื่อสังเกตผลที่ไดทุกครั้งที่มีการสลับการทดลอง
ผลที่เกิดขึ้นจะไดขอ สรุปของการทดลองที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยการใหยาแตละขนาน
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อยางไรก็ตามสามารถนําแบบแผนการทดลองแบบ Latin Square Design นี้ไปใชกับการ
วิจัยเชิงทดลองสาขาอื่น ๆ ไดเชนกัน

การวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Research)

การวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Research)
หมายถึง การศึกษาวิจัยเพื่อ
คนหาคําตอบของปญหาการวิจัย โดยใชวิธีการเก็บขอมูลที่มีอยูในสภาพการณจริงหรือขอมูลที่เปน
อยูตามธรรมชาติ ไมไดเปลี่ยนแปลงหรือสรางใหมแตอยางใด รวมทั้งไมมีการกระทําใด ๆ เพื่อ
ดําเนินการทดลองแลววัดหรือสังเกตพฤติกรรมตาง ๆ ทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
การวิจัยแบบไมทดลอง
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคนควาเกี่ยวกับคุณลักษณะของกลุม
ประชากรหรือเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ตลอดจนเพื่อหาความสัมพันธของตัวแปรที่เกี่ยวของของ
เหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต ปจจุบัน หรืออนาคต
โดยที่ผูวิจัยไมไดจัดกระทําใด ๆ กับกลุม
ตัวอยาง จําแนกออกได 3 รูปแบบ ไดแก
1. การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เปนวิธีการศึกษาคนควาเพือ่ หาขอเท็จจริง
จากกลุมตัวอยางเพื่ออธิบายหรือคาดคะเนสภาพการณตา ง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยใชวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ การสังเกต หรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อใหไดมาซึง่ ขอมูลจริง
ที่เปนปจจุบัน
ขอดีของการวิจัยเชิงสํารวจก็คอื สามารถทําไดหลายลักษณะ เก็บขอมูลไดเปนจํานวนมาก
แตขอจํากัดก็คือ ลักษณะของขอมูลทีไ่ ดจะเปนขอมูลโดยรวม ไมใชขอมูลเชิงลึก และเสียคาใชจาย
คอนขางสูงหากดําเนินการกับประชากรกลุม ใหญ
การวิจัยเชิงสํารวจจัดวาเปนการวิจัยที่ไม
ซับซอน กระทําไดงาย แตอาจพบกับปญหาบางในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
2. การวิจัยแบบยอนรอย (Ex-Post Facto Research)
เปนการศึกษาคนควาความ
สัมพันธของตัวแปรอยางนอย 2 ตัวขึ้นไป จากเหตุการณหรือสภาพการณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
เพื่อมุงหาคําตอบวา ตัวแปรทีเ่ กี่ยวของเหลานั้นมีความสัมพันธกนั อยางไรและมีความสัมพันธกัน
ในเชิงบวกหรือลบ สามารถทําวิจัยไดกวางขวางโดยศึกษาจากประชากรกลุมเดียวกันหรือหลาย
กลุมเพื่อเปรียบเทียบกัน
วิธีการเก็บรวบรวมทําไดไมจํากัดขึ้นกับความสนใจในตัวแปรนั้น ๆ
ซึ่งโดยมากใชกับวิธีที่ทําการวิจัยเชิงทดลองไมได
ปญหาของการวิจัยแบบยอนรอยก็คือ
ไมสามารถอธิบายความเปนเหตุเปนผลของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวแปรที่เกี่ยวของได เนื่องจากไมไดมีการจัดกระทํากับตัวแปรตนและ
ไมมีการสุม กลุมตัวอยางเหมือนกับการวิจัยเชิงทดลอง
3. การศึกษารายกรณี (Case Studying Research) เปนการศึกษาคนควาที่เนนการ
ศึกษาอยางละเอียดและลึกซึง้ ทั้งเปนรายบุคคลและรายกลุม เพื่อวิเคราะหเหตุของปญหาตาง ๆ
ตามประเด็นปญหาของการวิจัยที่นา สนใจ พรอมทัง้ หาวิธีแกปญหาดังกลาว โดยมีการนําทฤษฎี
หลักการและองคความรูท ี่เกี่ยวของมาใชในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาอยางมีเหตุผล มี
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การรวบรวมขอมูลที่เปนระบบ และจัดการกับขอมูลโดยใชสถิติทนี่ า เชื่อถือ พรอมทั้งมีการสรุปผล
ที่ไดจาการศึกษาคนควาที่เปนประโยชนตอการคนพบการเปลี่ยนแปลงหรือพฤติกรรมใหม ๆ ที่
เปนประโยชนตอการศึกษา
(รายละเอียดของการวิจัยทั้ง 3 ประเภทนี้ ไดกลาวมาแลวในบทที่ 1 และบทที่ 4)

ตัวอยางแบบแผนการทดลองในการวิจัยเชิงทดลอง

การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรกับผูเรียนดวยวิธีปกติในวิชาระบบปฏิบัติการ ระดับ ปวส. หลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ
A Comparative Study for Learning Achievement of Students by using
a Computer Instruction and Students by studying a Normal Classroom
on Operating System Subject, High Level Certificate on Vocational Program,
Ministry of Education
วัตถุประสงค :
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรวิชาระบบปฏิบัติการ ระดับ ปวส. หลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรกับผูเรียนดวยวิธีปกติในวิชาระบบปฏิบัติการ ระดับ ปวส.
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
3. เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้น
สมมติฐานการวิจัย :
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรวิชาระบบปฏิบัตกิ ารที่พัฒนาขึ้น
มีคาสูงกวา 1.00 ตามสูตรของเมกุยแกนส
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้น
มีคาเฉลีย่ สูงกวาผูเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติ
3. ความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นมีคาเฉลี่ย
อยูในเกณฑดี
คําอธิบาย :
ประเด็นปญหาของการวิจัยในหัวเรื่องนี้แบงออกเปนหลายดาน ไดแก การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร การหาประสิทธิภาพของบทเรียน การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอร การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยวิธีปกติ และการหาความพึงพอใจ ซึง่ สามารถ
นํามากําหนดเปนตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตนและตัวแปรตามสําหรับการศึกษาเปรียบเทียบ ตาม
สมมติฐานของการวิจัยไดดงั นี้
˜
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1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรวิชาระบบปฏิบัตกิ ารที่พัฒนาขึ้น
มีคาสูงกวา 1.00 ตามสูตรของเมกุยแกนส
สมมติฐานทางสถิติ :
H0 : µ ≤ 1.00
H1 : µ > 1.00
µ = คาเฉลี่ยของผลหารระหวางคะแนนแบบทดสอบหลังบทเรียนกับ
แบบทดสอบกอนบทเรียนของกลุมทดลอง
ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน : บทเรียนคอมพิวเตอร
ตัวแปรตาม : ประสิทธิภาพของบทเรียนตามสูตรของเมกุยแกนส
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้น
มีคาเฉลีย่ สูงกวาผูเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติ
สมมติฐานทางสถิติ :
H0 : µ1 ≤ µ2
H1 : µ1 > µ2
µ1 = คาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ของกลุมผูเ รียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
µ2 = คาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ของกลุม ผูเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติในชั้นเรียน
ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน : บทเรียนคอมพิวเตอร
ตัวแปรตาม : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ รียน
3. ความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้น
มีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑดี (คาเฉลี่ยเกิน 3.50)
สมมติฐานทางสถิติ :
H0 : µ ≤ 3.50
H1 : µ > 3.50
µ = คาเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน : บทเรียนคอมพิวเตอร
ตัวแปรตาม : ความพึงพอใจของผูเรียน
แบบแผนการทดลอง :
ประเด็นสําคัญของการวิจัยหัวขอเรื่องนี้ก็คือ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนระหวางผูเ รียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรกบั ผูเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติ ดังนั้น กลุม
ตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ จึงประกอบดวยกลุมทดลองและกลุมควบคุม ซึง่ จะตองเปนกลุมตัวอยาง
ที่สุมมาจากประชากรกลุมเดียวกัน ไดแก นักศึกษาระดับ ปวส. หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
แบบแผนการทดลองทีเ่ ปนไปได ก็คอื Pretest Posttest Control Group Design หรือ PosttestOnly Control Group Design อยางไรก็ตามแบบแผนการทดลองที่นา จะเหมาะสมทีส่ ุดในกรณีนี้

158 สถิติและวิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก็คือ Pretest Posttest Control Group Design เนือ่ งจากสามารถเปรียบเทียบผลของการศึกษา
ไดชัดเจนกวา ในทีน่ ี้จึงเลือกใชแบบแผนการทดลองดังกลาว โดยมีวิธีการทดลองดังนี้
ER O1 X O2
CR O1 - O2
เมื่อ
ER หมายถึง กลุมทดลอง ซึ่งเปนผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้น
CR หมายถึง กลุมควบคุม ซึง่ เปนผูเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติ
O1 หมายถึง การวัดหรือการสังเกตกอนการทดลอง ในทีน่ ี้คอื การทดสอบกอนบทเรียน
O2 หมายถึง การวัดหรือการสังเกตหลังการทดลอง ในทีน่ ี้คอื การทดสอบหลังบทเรียน
การดําเนินการทดลองและการเก็บขอมูล :
1. สุมผูเรียนออกมา 2 กลุมเทา ๆ กันโดยวิธีจับฉลากหมายเลข 1 และ 2 หรือใชวิธีอื่น ๆ
โดยผูเรียนที่จับฉลากไดหมายเลข 1 ใหเปนกลุม ทดลอง (E) และผูเรียนที่ไดหมายเลข 2 ใหเปน
กลุมควบคุม (C)
2. ใหทงั้ สองกลุมทําการทดสอบกอนบทเรียนโดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกันในเวลาพรอม
กัน ภายใตสภาพแวดลอมเหมือนกัน เพื่อวัดผลกอนการทดลอง (O1) และบันทึกผลคะแนนไว
3. จัดใหกลุม ทดลองไดเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรทพี่ ัฒนาขึ้น สวนกลุมควบคุมให
เรียนดวยวิธีปกติในชัน้ เรียน โดยมีผสู อนภายใตสภาพแวดลอมทางการเรียนแบบปกติ
4. ภายหลังเสร็จสิ้นการเรียน ใหผูเรียนทั้งสองกลุมทําการทดสอบหลังบทเรียนโดยใช
แบบทดสอบชุดเดียวกันในเวลาพรอมกัน เพื่อวัดผลหลังการทดลอง (O2) และบันทึกผลคะแนนไว
5. นําผลทีไ่ ดจากการทดลองมาทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อสรุปผลการวิจัย ดังนี้
5.1 สมมติฐานขอที่ 1 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามสูตรของเมกุยแกนส หา
ไดจากคาเฉลี่ยระหวางแบบทดสอบหลังบทเรียนกับแบบทดสอบกอนบทเรียน (O2/O1) จากกลุม
ทดลอง โดยใชคาเฉลี่ย
5.2 สมมติฐานขอที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรกับวิธีปกติ ทําไดโดยการนําคาเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบกอนบทเรียน
และหลังบทเรียนระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมเปรียบเทียบกัน โดยใช t-test หลังจากนัน้ จึง
สรุปผลการเปรียบเทียบความสัมพันธดังกลาว
ผลการเปรียบเทียบจะเปนไปตามสมมติฐาน
ของการวิจัยหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับอิทธิพลของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน
ในที่นี้ก็คือบทเรียน
คอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้น ถาบทเรียนมีประสิทธิภาพเกินกวา 1.00 ตามสูตรของเมกุยแกนส ซึง่
สอดคลองตามสมมติฐานขอที่ 1 (ยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0) ก็มีความเปนไปไดที่จะทําใหกลุม
ทดลองมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึ้นกวากลุมควบคุมที่เรียนดวยวิธีปกติ หมายความวา ยอมรับ
H1 และปฏิเสธ H0
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6. จัดใหกลุม ทดลองทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ
ในการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอร เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียนตามสมมติฐานขอที่ 3
การวิจัยเชิงทดลองในระยะตอไป :
จากหัวขอเรื่องดังกลาวนี้
สามารถทําการวิจัยในขั้นตอไปได เพื่อศึกษาเปรียบเทียบใน
เชิงลึกเกี่ยวกับการทดลองโดยใชแบบแผนการทดลองเดิม
โดยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรให
แตกตางกันหลายรูปแบบ
เพื่อทําการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตนทีส่ งผลตอ
ตัวแปรตามวาจะใหผลแตกตางกันอยางไร ในที่นสี้ มมติใหมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรเปน
4 รูปแบบ และประยุกตใชแบบแผนการทดลองแบบเดิมดังนี้
E1R O1 X1 O2
E2R O1 X2 O2
E3R O1 X3 O2
E4R O1 X4 O2
CR O1 - O2
เมื่อ
E1R หมายถึง กลุมทดลอง 1 เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแบบธรรมดา (X1)
E2R หมายถึง กลุมทดลอง 2 เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย (X2)
E3R หมายถึง กลุมทดลอง 3 เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรผานเว็บ (X3)
E4R หมายถึง กลุมทดลอง 4 เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแบบเรียนรูรวมกัน (X4)
CR หมายถึง กลุมควบคุม เรียนดวยวิธีปกติ
O1 หมายถึง การวัดหรือการสังเกตกอนการทดลอง ในทีน่ ี้คอื การทดสอบกอนบทเรียน
O2 หมายถึง การวัดหรือการสังเกตหลังการทดลอง ในทีน่ ี้คอื การทดสอบหลังบทเรียน
จากแบบแผนการทดลอง สามารถกําหนดสมมติฐานการวิจัยไดหลายประเด็น ซึง่ ขึ้นอยูกับ
ความสนใจของผูวิจัยที่จะศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองคูใด
เพื่อศึกษาวาบทเรียน
คอมพิวเตอรรูปแบบใดทีท่ ําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากัน หรือจะทําการเปรียบเทียบกับ
กลุมควบคุมที่เรียนดวยวิธีปกติก็ได เพื่อใหไดขอ สรุปในเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบของตาง ๆ ของ
บทเรียนคอมพิวเตอร สามารถนําผลการวิจัยเชิงทดลองไปพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรทสี่ งผลตอ
คุณภาพของการเรียนการสอนไดในขั้นตอไปได ตัวอยางของสมมติฐานมีดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย
มีคาเฉลี่ยสูงกวาผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแบบธรรมดา
H0 : µ1 ≤ µ2
H1 : µ1 > µ2
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรผานเว็บ
มีคา เฉลี่ยสูงกวาผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแบบธรรมดา
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H0 : µ3 ≤ µ1
H1 : µ3 > µ1
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแบบเรียนรูรวมกัน
มีคา เฉลี่ยสูงกวาผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแบบธรรมดา
H0 : µ4 ≤ µ1
H1 : µ4 > µ1
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแบบเรียนรูรวมกัน
มีคาเฉลีย่ สูงกวาผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย
H0 : µ4 ≤ µ2
H1 : µ4 > µ2
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแบบเรียนรูรวมกัน
มีคาเฉลี่ยไมแตกตางจากผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรผานเว็บ
H0 : µ4 ≠ µ3
H1 : µ4 = µ3
นอกจากนี้ ยังสามารถศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตนที่สง ผลตอตัวแปรตาม
โดยเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมที่ไมไดถูกกระทําใด ๆ ได โดยสามารถกําหนดสมมติฐานการวิจัย
ไดหลายประเด็นตามแบบแผนการทดลองที่กําหนด
การพัฒนาระบบฐานขอมูลองคความรูเพื่อใชสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหาร
องคกรธุรกิจขนาดยอม
A Development of Knowledge-Based System for Decision Supporting on
Administration in Small Enterprise Organization
วัตถุประสงค :
1. เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลองคความรูเพื่อใชสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหาร
องคกรธุรกิจขนาดยอม
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น โดยใชเทคนิค Whitebox Testing
3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชระบบ ระหวางระบบที่พัฒนาขึ้นใหมกับ
ระบบดั้งเดิม
สมมติฐานการวิจัย :
1. ประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลองคความรูเพื่อใชสนับสนุนการตัดสินใจในการ
บริหารองคกรธุรกิจขนาดยอมที่พัฒนาขึ้น จากการประเมินดวยเทคนิค Whitebox
Testing มีคาเฉลี่ยไมต่ํากวาระดับดี (มีคาเฉลี่ยเกิน 3.50)
2. ความพึงพอใจของผูใ ชระบบที่พัฒนาขึ้นใหม มีคาเฉลี่ยสูงกวาระบบดั้งเดิม
˜
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คําอธิบาย :
ประเด็นปญหาของการวิจัยของหัวขอเรื่องนี้แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลองคความรูเพื่อใชสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารองคกรธุรกิจขนาดยอม การหา
ประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น และการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ ชระหวางระบบที่
พัฒนาขึ้นใหมกับระบบดั้งเดิม สามารถนํามากําหนดสมมติฐานไดดังนี้
1. ประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลองคความรูเพื่อใชสนับสนุนการตัดสินใจในการ
บริหารองคกรธุรกิจขนาดยอมที่พัฒนาขึ้น จากการประเมินดวยเทคนิค Whitebox
Testing มีคาเฉลี่ยไมต่ํากวาระดับดี (มีคาเฉลี่ยเกิน 3.50)
สมมติฐานทางสถิติ :
H0 : µ ≤ 3.50
H1 : µ > 3.50
µ = คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่เปนผูเชี่ยวชาญ จากการประเมินผลระบบโดย
ใชแบบสอบถามดวยเทคนิค Whitebox
ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน : ระบบฐานขอมูลองคความรู
ตัวแปรตาม : ประสิทธิภาพของระบบจากการประเมินดวยเทคนิค Whitebox
2. ความพึงพอใจของผูใ ชระบบที่พัฒนาขึ้นใหม มีคา เฉลี่ยสูงกวาระบบดั้งเดิม
สมมติฐานทางสถิติ :
H0 : µ1 ≤ µ2
H1 : µ1 > µ2
µ1 = คาเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูใ ชทม่ี ีตอระบบที่พัฒนาขึ้นใหม
µ2 = คาเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูใ ชทม่ี ีตอระบบดั้งเดิม
แบบแผนการทดลอง :
เนื่องจากประเด็นสําคัญของการวิจัยหัวขอเรื่องนี้ก็คือ การพัฒนาระบบฐานขอมูลองคความรู
เพื่อใชสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารองคกรธุรกิจขนาดยอม การหาประสิทธิภาพของระบบ
ที่พัฒนาขึ้น และการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ ช ระหวางระบบที่พัฒนาขึ้นใหม กับ ระบบ
ดั้งเดิม แสดงวากลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 1) กลุมผูเชี่ยวชาญ ซึ่ง
เปนผูประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นโดยใชเทคนิค Whitebox (ตามสมมติฐานขอที่ 1)
และ 2) กลุมผูใชระบบ (ตามสมมติฐานขอที่ 2) ซึง่ จะตองเปนกลุมตัวอยางทีเ่ คยใชระบบฐานขอมูล
องคความรูเพื่อใชสนับสนุนการตัดสินใจระบบดัง้ เดิม ในที่นี้ก็คือ ผูบริหารหรือผูที่มสี วนเกี่ยวของ
ในการตัดสินใจบริหารองคกรธุรกิจขนาดยอม
ดังนั้น แบบแผนการทดลองที่นาจะเปนไปได
สําหรับการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ก็คือ One-Shot Case Study หรือ One Group Pretest
Posttest Design ในที่นี้จึงเลือกใชแบบแผนการทดลอง One-Shot Case Study เนื่องจากเปนการ
ทดลองกับผูใ ชเพียงกลุม เดียวและมีขั้นตอนไมยงุ ยาก โดยมีแบบแผนการทดลองดังนี้
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E X O2
E หมายถึง กลุมทดลอง ซึ่งเปนกลุมผูใ ชระบบที่พัฒนาขึ้น
O2 หมายถึง การวัดหรือการสังเกตหลังการทดลอง ในทีน่ ี้คอื การวัดความพึงพอใจ
การดําเนินการทดลองและการเก็บขอมูล :
การหาประสิทธิภาพของระบบ (ตามสมมติฐานขอที่ 1) :
1. คัดเลือกผูเชี่ยวชาญที่มคี ณ
ุ ลักษณะเหมาะสมที่จะเปนผูประเมินระบบที่พัฒนาขึ้น ใน
ที่น้ไี ดแก โปรแกรมเมอรทมี่ ีความรูความสามารถดานการโปรแกรม เนื่องจากการประเมินระบบ
ดวยเทคนิค Whitebox Testing จะตองประเมินภายในตัวโปรแกรม เกี่ยวกับโครงสราง อัลกอริทึม
และตัวโปรแกรม สําหรับจํานวนผูเชี่ยวชาญที่ตองการขึ้นอยูกับความประสงคของผูวิจัย แตไม
ควรนอยกวา 10 คน
2. นําสงระบบที่พัฒนาขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญทดลองใชเปนรายบุคคล ภายในเวลาที่ผูวิจัย
กําหนดขึ้นหรือใชวิธนี ัดหมายวันเวลา
ใหผูเชี่ยวชาญทุกคนไดใชระบบที่พฒ
ั นาขึ้นพรอมทัง้ ให
ศึกษาภายในตัวโปรแกรม ณ สถานที่ที่เตรียมไว หลังจากนั้นจึงใหตอบแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบดวยเทคนิค Whitebox Testing
3. นําผลทีไ่ ดจากการตอบแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อสรุปผลการวิจัย ตาม
สมมติฐานขอที่ 1
การหาความพึงพอใจของผูใ ชระบบ (ตามสมมติฐานขอที่ 2) :
1. คัดเลือกผูใชระบบ ไดแก ผูบริหารหรือผูที่มสี วนเกี่ยวของในการตัดสินใจบริหารองคกร
ธุรกิจขนาดยอม โดยจะตองเปนผูท ี่เคยใชระบบดั้งเดิมทีม่ ีอยู เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช
ระบบที่พัฒนาขึ้นใหมเปรียบเทียบกับระบบดั้งเดิม ซึ่งมีจาํ นวนไมต่ํากวา 30 คน
2. ติดตัง้ ระบบที่พฒ
ั นาขึ้นใหมใหผูใชระบบทดลองใชภายในเวลาที่กําหนด โดยใหทดลอง
ใชระบบพรอม ๆ กันทุกคน หลังจากนั้นจึงใหผูใชตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ที่มีตอระบบที่พัฒนาขึ้นใหม เพื่อวัดผลหลังการใชงาน (O2) เปรียบเทียบกับระบบดั้งเดิม
3. นําผลทีไ่ ดจากการตอบแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อสรุปผลการวิจัย ตาม
สมมติฐานขอที่ 2
การวิจัยเชิงทดลองในระยะตอไป :
จากหัวเรื่องดังกลาวนี้ สามารถทําการวิจัยในขั้นตอไปได เพื่อศึกษาเปรียบเทียบในเชิงลึก
หรือเปลี่ยนแบบแผนการทดลองใหม เชน เลือกใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest
Posttest Design หรือ Pretest Posttest Control Group Design เปนตน โดยจัดใหมีการสังเกต
หรือการทดสอบกอนการทดลอง
เพื่อเปรียบเทียบผลกอนการใชระบบและหลังการใชระบบ
นอกจากนี้อาจเลือกใชแบบแผนการทดลองแบบอื่น ๆ จะทําใหการวิจัยมีความหลากหลายและ
ไดขอสรุปที่เดนชัดขึ้น เกี่ยวกับผลของระบบฐานขอมูลองคความรูเพื่อใชสนับสนุนการตัดสินใจใน
การบริหารองคกรธุรกิจขนาดยอมที่พัฒนาขึ้นใหม
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การวิจัยเชิงทดลอง เปนการวิจัยที่จัดกระทํากับตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตนแลวศึกษาผลที่
เกิดขึ้นกับตัวแปรตาม อันเปนผลมาจากอิทธิพลของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน โดยเปรียบเทียบ
กับกลุมที่ไมไดจัดกระทํา มีการควบคุมตัวแปรภายนอกเพื่อใหผลลัพธทไี่ ดจากการทดลองเปนผล
มาจากตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตนทีไ่ ดจากการกระทําอยางแทจริง วัตถุประสงคของการวิจัยเชิง
ทดลองก็เพื่อหาความสัมพันธเชิงเหตุผลของตัวแปรทั้งสองและเพื่อพิสูจนทฤษฎี ลักษณะสําคัญ
ของการวิจัยเชิงทดลองก็คือ มีการสุม มีการทดลอง และมีการควบคุม
การวิจัยเชิงทดลอง
นับวาเปนรากฐานของการพัฒนาทฤษฎี หลักการ องคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ สามารถนําผล
การวิจัยไปประยุกตเพื่อสรางสรรคเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ โดยยึดผลการวิจัยเชิงทดลอง
ที่ไดเปนแนวทางในการพัฒนา
แบบแผนการทดลอง เปนแนวทางการทดลองที่กระทํากับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเชิง
ทดลอง เปนแนวทางทีบ่ งบอกถึงขั้นตอนการดําเนินการทดลอง เพื่อใหไดมาซึง่ ผลลัพธที่เกิดขึ้น
กับตัวแปรตาม แบบแผนการทดลองจําแนกออกได 4 กลุม ไดแก 1) แบบแผนการทดลองขั้นตน
แบงออกเปน One-Shot Case Study, One Group Pretest Posttest Design และ Static Group
Comparison 2) แบบแผนการทดลองจริง แบงออกเปน Posttest-Only Control Group Design,
Pretest Posttest Control Group Design และ Solomon Four Group Design 3) แบบแผนการ
ทดลองกึ่งการทดลอง แบงออกเปน Quasi-Equivalent Control Group Design, Time Series
Design และ Multiple Time Series Design และ 4) แบบแผนการทดลองอื่น ๆ เชน One-Shot
Repeated Measures Design, Randomized Groups Repeated Measures Design และ Latin
Square Design
การเลือกใชแบบแผนการทดลองในการวิจัยเชิงทดลอง ขึน้ อยูกับขอมูล
กลุมตัวอยางและความสนใจของผูวิจัยที่จะทําการศึกษาคนควา เพื่อใหไดผลการวิจัยตามความ
ตองการทีส่ อดคลองตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย

แบบฝกหัดทายบท

จงตอบคําถามตอไปนี้
1. การวิจัยเชิงทดลอง มีประโยชนอยางไรตอการวิจัยทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การดําเนินการวิจัยเชิงทดลอง มุงเนนการพิสจู นอะไรบาง
3. แบบแผนการทดลอง มีประโยชนตอการวิจัยเชิงทดลองอยางไร
4. แบบแผนการทดลอง One Group Pretest Posttest Design มีจุดออนที่ใด
5. ใหอธิบายแบบแผนการทดลอง Solomon Four Group Design
6. แบบแผนการทดลอง Time Series Design มีจุดเดนที่ใด
7. แบบแผนการทดลองทีเ่ หมาะสมกับการวิจัยทางการแพทย คือแบบใด
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8. จงยกตัวอยางการใชแบบแผนการทดลองกับการวิจัยทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศมา
1 หัวขอเรื่อง พรอมทั้งระบุขอดี-ขอเสียของแบบแผนการทดลองดังกลาว
9. จงออกแบบ แบบแผนการทดลอง ใหสอดคลองกับหัวขอเรื่องการวิจัยและวัตถุประสงค
ตอไปนี้
9.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
วัตถุประสงค :
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการบริหาร
2. เพื่อหาความพึงพอใจของผูบริหารที่มตี อระบบที่พฒ
ั นาขึ้น
9.2 การสังเคราะหวงจรปรับแตงความถี่เสียงเพื่อใชพัฒนาเว็บไซต
วัตถุประสงค :
1. เพื่อสังเคราะหวงจรปรับแตงความถี่เสียง
2. เพื่อทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้น โดยเปรียบเทียบกับวงจรเดิมที่มีอยู
9.3 การพัฒนาเทคนิคการบีบอัดไฟล MP3 แบบ A
วัตถุประสงค :
1. เพื่อพัฒนาเทคนิคการบีบอัดไฟล MP3 แบบ A
2. เพื่อเปรียบเทียบขนาดกับไฟลเดิม โดยจะตองมีขนาดลดลงไมต่ํากวา 25%
9.4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเรียน 3 กลุมที่มีความสามารถ
ทางการเรียนแตกตางกัน ในการใชบทเรียน m-Learning วิชาระบบฐานขอมูล
วัตถุประสงค :
1. เพื่อพัฒนาบทเรียน m-Learning วิชาระบบฐานขอมูล
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระหวางผูเรียน 3 กลุมที่มีความ
สามารถทางการเรียนแตกตางกัน
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระหวางผูเรียนกลุมเกง กับเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดไวที่คาเฉลี่ยเทากับ 3.00
9.5 การเปรียบเทียบดานเวลาเฉลี่ยในการคนหาขอมูลของฮารดดิสคยี่หอเดียวกัน
จํานวน 3 รุน กับโปรแกรมภาพเคลื่อนไหวขนาด 25 MB
วัตถุประสงค :
1. เพื่อเปรียบเทียบดานเวลาเฉลี่ยในการเขาถึงขอมูลของฮารดดิสคจํานวน 3
รุน กับโปรแกรมภาพเคลื่อนไหวขนาด 25 MB
2. เพื่อวิเคราะหผลทีไ่ ดเปรียบเทียบกับแผนขอมูล (Data Sheet) ที่ไดจาก
ฮารดดิสคยี่หออื่น ๆ ที่มีขนาดความจุเทากัน
10. จากขอ 9 จงกําหนดสมมติฐานทางการวิจัยและสมมติฐานทางสถิติ ใหครอบคลุมวัตถุ
ประสงคการวิจัยทุกประเด็น

